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100 Recensioner av doktorsavhandlingar

sig. Men detta är att betrakta som det goda myntets 
frånsida.

Framför allt har Meidal lyckats med en sak: han har 
gjort Strindbergs sista år begripliga. Ingen kan längre 
hävda att det Strindberg då skrev ska ses som bisarra eller 
rent av sjukliga eruptioner. Inte minst av den anledningen 
ansluter Från profet till folktribun på ett lika naturligt som 
värdigt sätt till raden av stora föregångare inom Strind- 
bergsforskningen.

Jan Stenkvist

Björn Sundberg: Sanningen, myterna och intressenas 
spel. En studie i Hjalmar Söderbergs författarskap från 
och med Hjärtats oro. Skrifter utg. av Litteraturveten
skapliga institutionen vid Uppsala universitet, 15. Upp
sala 1981.

Det finns en utsökt liten bok av Hjalmar Söderberg som 
heter Hjärtats oro och som säkert inte många yngre 
svenskar har läst. Den utkom hösten 1909, storstrejkens 
år, och finns med i både hans Skrifter från 1920 och i hans 
Samlade verk från 1940-talet. Men i övrigt är den inte 
omtryckt och har i motsats till hans kända romaner inte 
spritts i ständigt nya upplagor.

Söderberg anses inte ha skrivit särskilt mycket -  de 
samlade verken består av tio, ganska glest satta volymer. 
De rymmer visserligen inte allt han skrivit, men det är 
ändå inte någon omfattande produktion för att vara av en 
författare som blev ett par och sjuttio år. Nu är kvantitet 
som bekant inte något särskilt bra mått på en författares 
betydelse, förutsatt att inte den kvantitet det gäller utgörs 
av det som skrivits om honom och hans verk.

Om Söderberg och hans författarskaps centrala ställ
ning i sekelskiftets nordiska litteratur vittnar därför -  om 
inte annat -  den omfattande litteraturkritiska verksamhet 
och de lärda mödor som ägnats honom och han produk
tion. På 1960-talet kom som en bekräftelse på hans vikt 
och betydelse två stora akademiska avhandlingar (gamla 
stilen) som båda ägnades ett centralt skede i Söderbergs 
författarliv: Sten Reins Hjalmar Söderbergs Gertrud. Stu
dier kring ett kärleksdrama, och Bure Holmbäcks Det 
lekfulla allvaret, med undertiteln Studier över erotiska 
och polemiska motiv i Hjalmar Söderbergs roman Den 
allvarsamma leken mot bakgrund av hans tidigare 
författarskap. Särskilt Holmbäcks arbete belyser mångsi
digt och grundligt Söderbergs författarskap.

Också andra forskare har i större separata studier be
handlat olika aspekter på Söderberg. Nils Åke Sjöstedt 
har gått igenom Kierkegaard-reminiscenser i hans verk 
och Lennart Pagrot och Peter Cassirer har granskat 
honom ur stilistiska aspekter, osv.

Alla dessa förtjänta forskare har dock inte uttömt äm
net; de kan till och med sägas ha om inte förbigått så dock 
underskattat delar av hans författarskap, särskilt det han 
skrev efter uppbrottet från Sverige och överflyttningen till 
Köpenhamn, den som blev definitiv hösten 1909.

Hjärtats oro tillkom under själva passagen mellan de två 
epokerna i Söderbergs författarliv och har hamnat i slag
skuggan av de större verken. På goda grunder har Uppsa-

laforskaren Björn Sundberg ansett den vara värd en sär
skild undersökning, och sina resultat redovisar han i av
handlingen Sanningen, myterna och intressenas spel. En 
studie i Hjalmar Söderbergs författarskap från och med 
Hjärtats oro, som ventilerades vid Uppsala universitet 
häromåret. Framställningen bär spår av att från böljan ha 
varit tänkt som en monografi över just Hjärtats oro, men 
som den inte helt genomskinliga undertiteln antyder har 
den växt ut till att omfatta mer än enbart tänkeboken från 
1909. Avhandlingens baksida upplyser om att den är »en 
undersökning av Hjalmar Söderbergs författarroll» och att 
den visserligen har sin tyngdpunkt i analysen av Hjärtats 
oro, men att den samtidigt spänner över hela författarska
pet. Det låter onekligen en smula mastigt, och det kan 
därför vara på sin plats att se hur Sundberg formulerat sin 
forskningsuppgift, vilket han gör i det som inledningen 
betecknade kapitel I. I det aktuella avsnittet skymtar fyra 
teser (bokstavsbeteckningarna är mina):

A. Man kan »se Söderbergs författarskap som en fortlö
pande process från fiktivt skapande till ohämmat blottläg
gande».
B. Där »andra endast sett excentricitet och bruten inbill- 
ningskraft» (hos Söderberg) tillåter detta synsätt oss »att 
upptäcka mening och sammanhang».
C. Hjärtats oro utgör en brygga mellan Söderbergs tidi
gare och senare verk.
D. »Hjärtats oro är ett moget verk, präglat av författarens 
intellektuella och konstnärliga kraft -  trots att han emel
lanåt bedyrar oss motsatsen».

Ur en kompletterande innehållsförteckning på sid. 9 tar 
jag ytterligare två teser:

E. Söderbergs kontakt med Nietzsche »är viktigare för 
förståelsen av Söderbergs verk» än den sekelskiftespessi- 
mism, med rötter hos Schopenhauer och Hartmann, som 
han ansetts som företrädare för.
F. Enligt Söderbergs uppfattning utnyttjas religiösa och 
politiska myter till att omtolka verkligheten och dölja 
sanningen.

Begreppet författarroll nämns bara en passant i beskriv
ningen på s. 9; baksidan är i det avseendet faktiskt mer 
rättvisande. I en klargörande uppsats 1976 renodlade upp- 
salaforskaren Bo Bennich-Björkman diskussionen om Sö
derbergs växlande attityder till sitt skrivande, och efter
som Bennich-Björkmans ande i flera avseenden svävar 
över avhandlingen hade det inte skadat med en redogörel
se för de tre olika stadier i utvecklingen av Söderbergs 
författarroll som denne definierat. Att avhandlingen tar 
avstamp i den nämnda uppsatsen framgår bl. a. av att 
också Sundberg inleder sin framställning med att citera 
den nedgörande karakteristik av Söderberg och Den all
varsamma leken som förekommer hos Fredrik Böök i 
dennes Den svenska parnassen av år 1928. (Att Bööks 
uppfattning format den allmänna bilden av Söderberg vill 
jag dock inte hålla med Sundberg om. Omdömet om Sö
derbergs svaga fiktionsförmåga går visserligen igen hos 
bland andra Bo Bergman, men en utbredd uppskattning 
och förståelse visades tidigt också den Söderberg som 
Böök ostentativt inte ville förstå sig på.)

Den av de uppställda teserna som det är lättast att 
acceptera, är den ijärde (D). Trots att Hjärtats oro är
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snabbt hopkommen och har karaktär av mellanbok, är den 
i flera avseenden ett moget litterärt verk. Att den präglas 
av Söderbergs intellektuella lust och kraft märks inte 
minst i hans försök till analys av Vitalis Norströms filo
sofi, och avhandlingen visar klart att boken inte heller 
saknar konstnärlig gestaltning. Analysen av bokens fyra 
teman och de tre ledmotiven -  de kacklande gässen på 
gatorna i Dragör där Söderberg sitter och skriver, kikaren 
på balkongen med vars hjälp han kan iaktta såväl de 
badande damerna i badhuset som fabriksskorstenarna på 
svenska sidan av sundet -  bekräftar intryck man omedel
bart får vid läsningen av den charmerande och melanko
liska tänkeboken.

Ett moget verk -  det är för övrigt inte bestritt. Både 
Brändes och Bo Bergman har visat den sin uppskattning, 
även Böök, säreget nog, och Bure Holmbäck kar analy
serat den efter liknande linjer och kartlagt dess tillkomst
historia. Men Sundbergs undersökning lägger till nya de
taljer och förstärker intrycket att Hjärtats oro är viktig för 
förståelsen av Söderberg.

Den är svår att genrebestämma. Sundberg har också i 
stort sett avstått från att försöka göra det, men pekar på 
möjliga formella influenser: Kierkegaards Diapsalmata, 
Strindbergs Ensam, Nietzsches Also sprach Zarathustra, 
som Söderberg enligt vad Sundberg visar fick sig tillsänd 
under tiden i Dragör.

Det är nog riktigt att se formen i Hjärtats oro främst 
som en naturlig utveckling av tendenser i det tidigare 
författarskapet (avh. s. 36): steget från de artiklar han 
skrev för Dagens Nyheter samma vår var kort. Den fanta
sifulla inledningen om mötet med djävulen i Köpenhamn 
tar ju direkt upp debatten om djävulens existens som 
Söderberg varit inne på i artiklarna.

Någon direkt förlaga för bokens form tycks alltså inte 
finnas. (Att flera liknande böcker sett dagens ljus sedan 
dess, Sven Delblancs Åsnebrygga t.ex ., är ju en helt 
annan sak.) Men man kan ställa frågan om inte Hans 
Larssons subjektiva essäistik också kan ha varit en in
fluens, åtminstone ha visat Söderberg att en reflekterande 
småprosa kunde stå för sig själv i bokform; jag tänker på 
böcker som Idéer och makter (1908) och Studier och 
meditationer (1899, tredje upplagan 1908). Söderberg 
kände Hans Larsson, han har berättat att han presentera
de Oscar Levertin för honom på färjan över till Danmark 
flyktresan 1906, och det är dokumenterat att han läste 
Hans Larsson med behållning. Inte oviktigt i samman
hanget är att Larsson skriver om Nietzsche.

»Att skriva Hjärtats oro var endast att gå vidare på den 
väg han slagit in på med Doktor Glas», heter det på s. 29. 
Det är nog för mycket sagt, Söderberg har visserligen 
kallat Doktor Glas till dels en tankebok, men steget från 
den 1905 utgivna romanen med dess resonerande partier 
till Hjärtats oro och dess fria meditationer är ändå långt. 
De till en novell förklädda stämningarna i Det mörknar 
över vägen (i boken från 1907 med samma namn) ligger 
Hjärtats oro betydligt närmare. Redan här har Söderberg 
försmått att »leka med dockor», dvs. övergivit tekniken 
att spalta jaget i olika gestaltade roller.

Av de reflexionsämnen som tematiskt bygger upp Hjär
tats oro är de som anknyter till filosoferna Norström och 
Nietzsche de mest intressanta. (De övriga är ensamheten, 
kvinnoemancipationen, socialismen och storstrejken.)

Söderberg anstränger sig verkligen att begripa Vitalis

Norström, vars tänkande är honom helt främmande. Han 
tycks vilja använda honom som ett bryne för att skärpa 
sin egen ståndpunkt i fråga om sanningsproblemet. Nor
ström är en svår nöt att knäcka, och man frestas instämma 
i Söderbergs ilskna utbrott i en anteckning -  han kallar 
honom virrpanna. Det finns mycket hos Norström som 
gör ett paradoxalt intryck, men Björn Sundberg har med 
berömvärt tålamod benat upp de flesta av paradoxerna 
och rett ut vad det var som stötte Söderberg för pannan, 
framför allt Norströms motivering för sin Gudstro. Nor
ström är kunskapsteoretisk idealist och pragmatiker; han 
tror på Gud för att Gud behövs för att ge mening åt livet 
och utvecklingen. Söderberg är med sin beundran för 
tänkare som Voltaire och Spencer närmast positivist och 
tror på en intersubjektiv sanning. För Norström är det 
sant som gagnar kulturen; för Söderberg är sanningen sitt 
eget rättesnöre. Att tro på Gud för att man mår väl av det 
-  sådant upprörde Söderberg.

Frågan är om det inte är möjligt att komma ännu ett 
stycke längre på den här punkten. Spänner Norström 
verkligen kärran före hästen?

För Norström tycks sanningen vara relativ, något som 
ändras allt efter som våra behov förändras. Sanning är 
»ett tillfälligt jämviktsläge mellan fråga och svar, förkla- 
ringsbehof och förklaringsresurser, alltså ett ovaraktigt till
stånd af hvila hos vissa psykiska krafter. Sanning är något 
som går öfver.» Sundberg är utan tvekan inne på rätt väg, 
när han anser Norströms mening vara, att kulturintresset i 
och för sig inte ‘skapar’ sanning eller tillägger något till 
verkligheten, men att det bestämmer vad som är värt att 
uppmärksamma.

Man måste tro för att kunna veta, skriver Norström. 
Paradoxen i påståendet löser sig, när man inser att Nor
ström glider mellan två närbesläktade trosbegrepp, troj i 
betydelsen grundpremisser, dvs. kulturellt betingade anta
ganden som är provisoriska och principiellt obevisbara, 
och tro2, som är av religiös natur. Sanningen förändras 
med våra intressen, med kulturens förändringar, tycks 
Norström alltså mena: det finns ingen sanning, bara så
dant som hålles för sant, tills vi ändrar oss. Detta betyder 
för Norström att inte heller Guds existens kan objektivt 
bevisas; för att tro på Gud måste man företa ett tanke
mässigt språng som motiveras av ens subjektiva behov av 
en Gudstro, dvs. ett språng av samma slag som Fichtes 
när denne löser sitt filosofiska problem med hänvisning till 
viljan.

Tolkar man Norström på det sättet framstår han inte 
som en besynnerlig utväxt på den kristet färgade arton- 
hundratalsfilosofin utan som en föregångare till den Hä
gerström som avskaffade den metafysiska överbyggnaden 
på moralen och ville betrakta värdeomdömen som subjek
tiva utrop. Naiv var Norström inte, och man kan förmoda 
att han uppfattade en maliciös kritik av Söderbergs slag 
som exempel på just den kunskapsteoretiska naivitet som 
han ansåg sig ha avfärdat i sina skrifter.

Det som är av betydelse för förståelsen av Hjärtats oro 
är dock inte främst vad Norström ‘egentligen’ menat, utan 
hur lyhörd Söderberg var för de auktoritära tendenserna i 
den uppburne »viljetänkarens» pragmatiska filosofi och 
hur han profilerade sig gentemot denne. Här ger Sundberg 
med hjälp av både tryckt och otryckt material en mycket 
övertygande bild.

Den andre filosofen i Hjärtats oro är Nietzsche, och det
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hör till avhandlingens stora förtjänster att ha utsatt 
Nietzsches betydelse för Söderberg för en noggrann 
granskning.

Nietzche förekommer helt öppet i Hjärtats oro, både i 
texten och i författarens egna kommentarer i nyutgåvan i 
Skrifter. Nietzsches övermänniskofilosofi har diskuterats 
av forskningen i anslutningen till Doktor Glas, och Harald 
Beyer har i sin stora undersökning Nietzsche og Norden 
gått igenom också Hjärtats oro, där han funnit åtskilligt 
som stämmer överens med Nietzsches syn. Enligt Beyer 
var Söderberg för mycket åttitalsman för att vara en ty
pisk nietzschean, men det fanns i hans starka individual
ism också ett nittiotalsdrag som gjorde honom mottaglig 
för intryck från den tyske tänkaren.

Genom att gå till Kungliga Bibliotekets lånejournaler, 
studera Söderbergs efterlämnade papper och marginalan
teckningar till hans böcker har avhandlingsförfattaren på 
väsentliga punkter kunnat precisera Nietzsches, liksom 
Norströms, betydelse för Söderberg. Av stickprov att 
döma har också anteckningarna utnyttjats väl, flera av 
dem finns för övrigt återgivna fotografiskt i avhandlingen. 
Parallellisering av avsnitt hos Söderberg med partier i 
böcker av Nietzsche som Söderberg bevisligen läst visar 
att det råder samstämmighet i många avseenden, men att 
Söderberg är angelägen att på andra punkter markera ett 
avståndstagande, framför allt när det gäller övermän- 
niskoidéema (avh. s. 91).

Men har Nietzsche spelat en större roll redan vid bo
kens koncipiering? Det är tveksamt -  genom sin Gudstro 
utgjorde Norström en mer naturlig utgångspunkt och mål
tavla eftersom Hjärtats oro bevisligen växte fram ur Sö
derbergs engagemang i en teologisk debatt. I boken berät
tar Söderberg en satirisk prästanekdot under rubriken 
Gott och ont. Sundberg skriver: »Rubriken för tankarna 
till Nietzsches moralfilosofiska arbete, och det är väl 
tänkbart att Hjalmar Söderberg här smugit in en hänvis
ning till Nietzsche för att på så sätt gottgöra den tacksam
hetsskuld, som han tidigare så envetet sökt skyla över.»

Är det särskilt tänkbart? Det finns enklare förklaringar 
till att Nietzsche inte citeras lika utförligt eller flitigt som 
Norström. Söderberg hade sett till att ha Norströms böc
ker till hands, och Nietzsche spelar med i hans tankar, 
men texten pekar inte på något behov att citera eller att 
utförligt referera ut minnet. Att Söderberg envetet eller 
ens medvetet skulle ha sökt »skyla över» någon tacksam
hetsskuld till Nietzsche förefaller högst osannolikt. Rubri
ken Gott och ont utgör knappast någon förstucken an
spelning på Jenseits von Gut und Böse, som utkommit på 
svenska ett par år tidigare.

Hypotesen härstammar ut ett betraktelsesätt som är 
ohistoriskt. 1909 var Nietzsche inte komprometterad av 
den senare utvecklingen under nazismen, och första 
världskriget låg ännu fem år avlägset. Nietzsche var in
genting som man hade anledning att skyla över; han stod 
tvärtom i centrum för intresset även hos individualister 
som var mindre aristokratiska än Söderberg och Vilhelm 
Ekelund. Utan att vilja rida på någon käpphäst vill jag 
återigen nämna bondsonen och före detta 
folkhögskoleläraren Hans Larsson, som delade Söder
bergs syn på Nietzsche. I Studier och meditationer be
handlar han den tyske filosofen med högaktning. Det var 
inte ovanligt. Under uppslagsordet Nietzsche i den tongi
vande Nordisk Familjeboks 2 upplaga 1913 finner man en

mer än femspaltig, starkt inkännande artikel av psykologi
professorn F. A. von Schéele.

Inte bara tes D utan även E är således väl underbyggd. 
Det kan med visst fog sägas också om tes C: att Hjärtats 
oro utgör en brygga (för förståelsen) mellan Söderbergs 
tidigare och senare verk.

På försommaren 1906 hade det uppslitande förhållandet 
mellan Söderberg och Maria von Plåten spruckit. Samma 
sommar tillkom skådespelet Gertrud, och två år senare 
påbörjade Söderberg arbetet på en roman om samma hän
delser, den som senare fick namnet Den allvarsamma 
leken. Han greps av tvivel och leda under arbetet och 
avbröt det. Sommaren 1909 ägnade han i stället åt den 
mindre anspråksfulla Hjärtats oro. Först 1912 kunde ro
manen färdigställas och utkomma.

Sundberg menar att Den allvarsamma leken tillhör Sö
derbergs tidigare period som skapare av fiktiva gestalter, 
medan Hjärtats oro utgör bryggan till den senare, då han i 
stort sett lämnar skönlitteraturen och övergår till ett 
»ohämmat blottläggande».

Söderberg hade alltid varit intresserad av tidens frågor, 
vilket satt sin prägel på resonemangen i både noveller och 
romaner, liksom i skådespelet Gertrud. Från och med 
Hjärtats oro tröttnade han på att skapa fiktiva gestalter 
och framförde i stället sina åsiker ohöljt som sina egna, i 
tidningsartiklar, intervjuer och debattböcker.

Han gör det av ett sanningskrav, hävdar Björn Sund
berg. Att dela upp sig på fiktiva gestalter är inte bara 
lindansarmöda, det innebär också att ägna sig åt fiktioner, 
fantasier, lögner. Samtidigt har han paradoxalt nog kom
mit att tvivla på sanningens lyckobringande roll. Att se 
livet eller verkligheten i ansiktet tycks bringa olycka sna
rare än lycka -  det verkar vara vad han har kommit fram 
till.

Utredningen av hur den här insikten (eller åsikten) 
växer fram hos Söderberg i anslutning till det från bland 
annat den symbolistiska bildkonsten kända sfinxmotivet 
hör till de spännande avsnitten i avhandlingen.

Men nu är det inte alldeles sant att Söderberg från och 
med Hjärtats oro, eller ens Den allvarsamma leken, 
vänder sig bort från skönlitteraturen och fiktionen. Med 
Friedländers förtjänstfulla Söderbergbibliografi i handen 
kan man konstatera att han fortsatte att publicera no
veller, historier och litterära kåserier. Enaktaren Afton
stjärnan skrevs 1912, Den talangfulla draken, en berättel
sesamling, utkom 1913, dramat Ödestimmen kom 1922, 
novellsamlingen Resan till Rom 1929; flera historietter 
kom sedan att fylla ut volymerna i de posthumt utgivna 
Samlade verken. Också Jahves eld (1918) och Jesus Ba
rabbas (1928) kan med skäl räknas till skönlitteraturen.

Det sägs gärna, även av Sundberg, att Söderbergs fanta
sikraft var svag och att hans diktarådra sinade. Ibland 
undrar man vad de som påstår sådant begär av en spar- 
smakad författare som Söderberg. Ta t. ex. Ödestimmen, 
som i avhandlingen sättes in i sitt sammanhang som Sö
derbergs sätt att visa hur sanningen manipuleras och hur 
folket låter sig föras bakom ljuset av det politiska makt
spelets intriger. Den som tog del av det i nära anslutning 
till Andra världskriget fann det nästan ofattbart att stycket 
var skrivet 1922 -  det handlade ju om Tysklands annekte
ring av Tjeckoslovakien 1938.

Fiktion och ohämmat blottläggande!
Tesen (A) om Söderbergs författarskap som en fortlö
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pande process bort från det fiktiva skapandet står sig bara 
om den förses med mycket starka reservationer. Söder
berg övergav aldrig det fiktiva skapandet, det ändrade till 
dels karaktär, och han hade ägnat sig åt att blottlägga 
sanningen också under sin fiktiva högflodsperiod, dvs. 
under tiden fram till Hjärtats oro. Han blottlägger erotiska 
och moraliska konflikter i verk som Doktor Glas, Gertrud 
och Den allvarsamma leken. Att han övergav den sidan av 
sin författarroll sammanhänger med omständigheter som 
inte berörs i avhandlingen. (Men som behandlas desto 
utförligare av Rein och Holmbäck.) Söderberg hade san
nolikt inte mer att säga i ämnet, eftersom han i ett drama 
(Gertrud), en stor roman (Den allvarsamma leken), 
kanske också Doktor Glas, ett kåseri (Majnatt) och en 
historiett (Det rika hjärtat) exploaterat erfarenheten Maria 
von Plåten, som för honom hade inneburit att hans liv 
hade kommit att efterlikna hans tidigare böcker. (Verk
ligheten härmar dikten, som Wilde sade.) Han hade bränt 
sina skepp och såg ingen annan utväg än att gå i frivillig 
exil.

I ett behov av litterär förnyelse riktade han in sig på sitt 
andra stora intresse, religionsfrågorna och religionsve
tenskapen, som redan tidigare utgjort en förbindelsetråd i 
hans författarskap.

Och han sökte sig mot en ny fiktionsform.
Vad han gör är att ta upp gammalt stoff, främst sago- 

stoff, och arbeta om det så att det blir bärare av hans egna 
idéer. Den första historien av det slaget kommer redan 
1913, varpå de andra följer slag i slag. Metoden har gamla 
anor och är en allmänt accepterad form av skönlitteratur, 
framför allt i Orienten, men har i västerlandet råkat i 
vanrykte efter romantiken med dess starka framhävande 
av det personligt originella. Söderbergs nyfikenhet på per
siska och andra orientaliska motiv antyder att han inte 
delade denna låga värdering av litteratur byggd på äldre 
stoff. Hans höga uppskattning av Anatole France, som 
utgör det mest framstående exemplet på en författare som 
återupptagit denna gamla berättartradition, tyder likaså på 
att Söderberg inte anser sig vända skönlitteraturen ryg
gen, när han inleder en ny fas med Den talangfulla draken.

På den linjen i hans författarskap ligger också Jahves 
eld, som Björn Sundberg ägnar ett dussin mättade sidor. 
Den originella boken består av tre delar. I den första 
berättar Söderberg om Mose på Sinai, uttåget ur Egypten 
och vandringen till Kanaan, i den andra resonerar tre 
herrar om berättelsen som dess föregivna författare dr 
Markel just har läst upp för dem, och i den tredje lämnar 
Söderberg kommentarer i notform till de föregående de
larna. Den består alltså av två delar som har fiktionska- 
raktär plus en tillfogad kommentardel som fått vetenskap
lig utformning. (Det är säkert mer än en tillfällighet att den 
yngre svenske författare som visar den största släktska
pen med Söderberg, Willy Kyrklund, har byggt en av sina 
kortromaner på ett likartat sätt -  Mästaren Ma.)

Att Söderberg är ute efter kärnan av historisk sanning i 
Gamla Testamentets berättelse om Mose är alldeles klart, 
och att han läst in sig likt den mest ambitiöse kulturhisto
riskt inriktade doktorand i exegetik är uppenbart. Men 
vad han åstadkommer är knappast vad Sundberg påstår 
att han gör, nämligen en parafras på Andra Mosebok, 
utan en omtolkning och fiktionalisering där han visserli
gen använder partier i bibeltexten nästan ordagrant men 
sätter in dem i nya sammanhang. Söderberg för in stoff

och teorier ur forskningen i sin berättelse och lägger till 
egna. Om Söderberg alltså varit ute efter sanningen om 
Mose och manipulationen av det historiska stoffet, liksom 
hur Mose manipulerar de troende med hjälp av diverse 
tricks med eld som åstadkommits med tillhjälp av krut 
eller nafta osv., så har han också haft ett litterärt syfte för 
ögonen: att skriva en estetisk verkningsfull berättelse. Om 
detta vittnar inte minst den skickligt genomförda stilise
ringen liksom den noga beräknade avvägningen mellan 
berättelse och direkt anföring. Det skönlitterära syftet 
lever sedan vidare i symbios med det exegetiska i bokens 
andra avdelning, för att till sist ge vika för det populärve
tenskapliga förklaringsnitet i kommentardelen.

Behovet att uttrycka sig dels skönlitterärt, dels kritiskt 
vetenskapligt, levde kvar hos Söderberg när han ville 
förmedla sina tankar om den andre store religions stiftaren 
i judisk tradition, Jesus. Men här valde han att ge ut sina 
två versioner i skilda volymer, Jesus Barabbas (Ur löjt
nant Jägerstams memoarer), 1928, och Den förvandlade 
Messias, 1932. Den förra boken är en genomförd roman i 
Anatole Frances anda, den andra en vetenskaplig under
sökning på samma tema. I båda vill Söderberg göra gäl
lande att Jesus skulle ha varit en världslig upprorsman 
som haft två olika tillnamn, vilket skulle ha lett till upp
fattningen att det funnits två olika personer med namnet 
Jesus inblandade, den ene religions stiftaren och 
undergöraren med messianska anspråk Jesus Kristus, den 
andre rövaren Jesus Barabbas.

Med den kombination av klokhet och försiktighet som 
Björn Sundberg genomgående visar överlåter han åt en 
annan forskare, Sven Lagerstedt, att ge Söderbergs bibel- 
exegetiska resultat den partiella upprättelse som de tydli
gen även enligt hans åsikt är förtjänta av.

Däremot tar han enligt min mening alltför legärt på den 
skönlitterära gestaltningen i Jahves eld och Jesus Barab
bas och får därmed tesen om Söderberg övergång till rent 
»blottläggande» av hur sanningen manipuleras till använd
bar myt att se mer rätlinjig och övertygande ut än vad den 
är. Men därmed faller inte nödvändigtvis hans andra tes 
(B). Också om man vidgar innebörden i begreppen inbill
ning och fiktionslitteratur utöver den snäva betydelse de 
fått på senare tid, kan man upptäcka mening och samman
hang i Söderbergs sena fas. Den fas som enligt en del be
dömare alltså varit ett uttryck för ‘excentricitet och bru
ten inbillningskraft’, men som ur Söderbergs egen synvin
kel förmodligen upplevdes som om han vidgade sitt regis
ter och -  för att tala med Olle Holmberg 1969 -  en smula 
ginge i Viktor Rydbergs fotspår, alltså den Rydberg som 
skrev Bibelns lära om Kristus och Fädernas Gudasaga.

Bo Bergman karakteriserade i sin minnesteckning över 
Söderberg Hjärtats oro som ett intimt uttryck för dennes 
ingenium, och Björn Sundberg har i sin mycket välskrivna 
och gedigna avhandling satt in den lilla boken i det rika 
och sammansatta sammanhang som Söderbergs författars
kap utgör. Bådas bedömning av den får en att beklaga att 
Hjärtats oro förblev en ensam svala i Hjalmar Söderbergs 
författarskap.

Reidar Ekner




